
•J

n
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

Candidatul din vis
— neofolctor —

I
I

Cotidian de opinie și informație al Văii Jiului
ANUL UI, NR. 551 I S1MBATA, 1 I EBRU \RIE 1992 I 4 PAGINI — 10 LEI

~~_______ J______________________ . . . .. J .... .. ... ....____

SCENA R II A D - H O C I
Se zice, de multă vreme, că „după război 

mulți viteji se.arată". Așa ne tot povățuiește 
străvechiul aforism In care sînt concentrate in* 
tiinplări suficient de frecvente, nu numai be
licoase, de-a lungul timpului. Dar ce se petrece 
la noi do vreo doi ani încoace pune sub sem
nul întrebării valoarea moralii sempiternă a 
ttlorismului, pentru că vitejii se arată la noi 
înaintea bătăliei. O campanie electorală este 
tot o luptă în care, însă, verbul este armei fo
losită. Și c redutabilă pentru cine știe să o în
trebuințeze cu folos.

Aici, în orașele Văii Jiului, cursa electorală 
n are nimic spectaculos, nici la nivel verbal, 
pentru singurul motiv că nu este experiență. 
Fiecare candidat socotește că are șanse de a 
ciștiga și are dreptate, așa cum și cei care 
sint pasionați să joace la loto, pronosport ori 
loz in plic speră că vor da, pină la urmă, lovi
tul i.

Nu știu nici cită tactică și strategie, absolut 
r c-.are în asemenea competiții, au avut can- 
.. Iuții, nici dacă au idei clare, nu doar clișee 

l ngvistice, cu privire la atribuțiile primăriilor 
<c nu vor mai fi niște spații secretoase în care 
piinoa publică să fie tăiată în feliuțe și. fi Iii, în 
funcție de obrazul omului. Sînt destul de scep
tic că alegerea primarului și consilierilor va 
dure automat la schimbarea mentalităților tu. 
t ii or funcționarilor publici. Intr-un film recent 
ri: va personaje sus-piisc în ierarhia americanii 
spori'au că pis lini1’ se schimbă, dar ci, a- 
dii ă toți cei din structurile țărji, rămin aceeași. 
Am fost niîp'ăcut surprins cînd la o rușinoasă

și umilitoare coadă la butelii s.a ivit un tînăr 
ce a vrut să se așeze printre primii. Luat la zor 
de o mulțime de oameni iritați, imberbul a 
spus că are aprobare de la primar. Dacă se 
mat dau astfel de indulgențe, însemnează câ 
sînt mai tari funcționarii publici dccît prima
rul. îl modelează cum vor.

Pină la alegeri mai sînt puține zile, așa 
că eforturile candidaților de persuasiune se in
tensifică după un scenariu ad-lioc, în chip con
centric, din familie spre vecini, stradă, cartier 
ș.a.m.d., către locul de muncă sau fostul loc 
de muncă. Sensibilizarea oamenilor c treabă 
grea. îndeosebi în orașele noastre mici in care 
ne cunoaștem măcar din vedere, așa cum in
spirat ciuta Corina Chiriac.

Această strategie este întrucîtva mai simplă 
pentru candidații diverselor formațiuni politice. 
Dar cum și disciplina de partid prea amintește 
de cealaltă, oricît ar fi ei de atașați de culoarea 
convingerilor politice, oamenii, evident, cei cu 
drept de vot, se vor comporta liberi la urne, 
așa cum le spune propria conștiință.

De f .pl duminica viitoare are valoarea un ii 
test, în vederea alegerilor în luna mai, impor
tant în cunoașterea sigui ci migrații politice a 
cetâțen’.'or. Dai' cum cămașa c mai apropiata de 
trup dccît paltonul, alegerile din 9 februarie 
dobindesc o mai maro valoare inlrucîl d: tot 
ce se va face sau nil în oricare oraș sint răs
punzători nu parlamentarii, cî prim irul și con
silierii. Așa ca nu-i treabă nici simp! i, nici 
ușoară.

Tiberiu Sl’ATARU
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Frunză verde de mărar, 
Doamne dă să fiu primar 1 
Să vezi Valea Jiilor, 
pațria chef iilor, 
cum renaște și-n Horește 
și-om trăi împărătește 1 
Vreau să știți toți ce votați, 
eu sint omul ce-1 visați.
Dacă vreți s-o duceți bine, 
să votați numai cu mine.
Eu nu fac promisiuni, 
și nici nu vorbesc minciuni, 
nu mă laud în prolog ✓ 
și nu sînt nici demagog.
Am relații pertinente 
în vreo șase continente, 
pot să vă rezolv de toate, 
să avem prosperitate.
Vă voi face blocuri noi, 
vă scap chiar și de gunoi, 
pe șosele nici o groapă, 
în apartamente apă 
caldă, rcce-ntreaga zi, 
de frig nu veți suferi 1 
De transportul în comun 
vreau de-acuma să vă spun : 
vor fi multe-autobuze, 
tramvaie și troleibuze, 
iar în plus și foarte nou, 
vom avea chiar și metrou 1 
Vor fl doar salarii mari, 
oameni veseli, gospodari, 
inteleetua’i, mineri,
Nu vom mai avea șomeri 1 
Iar în magazine : pline, 
lapte, carne — chiar de miine. 
Prețurile ? Jumătate 
le voi reduce pe toate !

Să nu uităm oameni huni 
că la noi sint și pășuni I 
Vom avea agricultură 
și turism, iar in cultură 
ii vom do| ă?i pe mulți, 
fiindcă sintem oameni culli. 
Vom avea spitale noi 
și învățămînt do soi.
S,>ortul va-nflori din nou 
cu un mondial ecou.
Vom avea olimpiade, 
nu numai mineriade, 
„Jiul" va intra în A, 
noi toți în Europa.
Vom avea și-o fi ială 
de la Banca Mondială, 
vor veni americanii 
să-și investească toți banii, 
iar noi toti aici în Vale 
ne vom umple de parale ! 
Deci rețineți ce vă spun : 
eu sînt omul cel mai bun ! 
Semnul meu electoral 
nu.i săgeată și nici cal, 
nici hartă, nici trandafir, 
nu e ochi, nici patrafir, 
este un simbol mai mare : 
e un semn de întrebare. 
Oare ce simbolizează 
semnul c° mă desemnează ? 
F.u vă spun, și chiar insist, 
să știți că nici nu exist! 
Deci din tot ce vă explic, 
nu veți avea chiar nimic. 
Și din nou mă întristez : 
de fapt, cu cine votez ?

Sorin OPREA
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Partidul România Mare
Organizația municipală Petroșani anunță prezența 

d-lui RADU TIIEODORU, vicepreședinte și personalitate 
marcantă a partidului, la întilnirea cu alegătorii, a candi
datelor in alegerile locale, ce va avea loc la Casa de cul
tură din Petroșani, sala marc, duminică, 2 februarie 1992, 
ora 11.

IN PAGINA A 3~A
— Programul TV săptămîual —

URI CA Ml 14 crîșma și o
Goana după căpătuială din ultimii doi ani, are uneori, cun

oștințe care stîrnesc în cel mai bun caz rîsul. Dincolo de aspectul 
di/" ați 3 pe care îl oferă prin orașele municipiului nostru tot 
fidtil <^lc gherete, barăci de o arhitectură năstrușnică, constatăm 
cu tristețe că ne-au năpădit circiumile. Aproape la fiecare pas 
ti-c dat să întilncști firme sub care zeci de întreprinzători parti
culari și-au pus pe picioare unități de vinzare a băuturilor alco
olice. E treaba lor. Așa-i în condițiile existenței democrației, vor 
zice unii. O sa ajungă ei, cîndva, în situația de a fi sufocați de 
concurență și mulți vor da faliment. Asta cam așa-i.

Da, dar ofensiva unităților de desfacere a biiitur.lor alcoolice 
se face pe seama spatiilor comerciale care-și schimba destinația 
inițială în detrimentul intereselor cumpărătorilor. In orașul Uri
cani, bunăoară, se află în funcțiune 11 unități de desfacere a bău
turilor alcoolice și un singur magazin alimentar care oferă la 
vinzare lapte. Din informațiile primite de la domnul Petre 
Ilanciu, primarul orașului Uricani, am aflat că oficialitățile localo 
au mare bi taie de c.ip cu spațiile comerciale. Există mari supra
fețe comerciale nentilizatc, la part< rele blocurilor. Unele sint ne
finalizate, dar beneficiarul lor este comerțul de stat. Altele nu 
sînt in funcțiune. Paradoxul w.le că nici nu sint scoase la licita
ție, dar nici nu sc închiriază. Primăria nu poate scoate la licita
ție aceste spații, inlrucîl ele aparțin rețelei agenților comei tul ii 
<u capital de stat. Prinși între teama de a nu pierde din pațiile 
< om ’r< ialc d1' t are dispun și imposibildidCa de a le utiliza, agen
ții onomici, in virtutea unei inerții d<- ni înțeles refuză sa le 
scoată la licitație.

Din această rlîlcmă a agenților comerciali și neputință a pri- 
de d,vei ificurc u comerțului, iese m piiidire cetățean ii.

singură unitale care vinde iapte
Rind pe rind, în ultimul timp au fost refuzați unii întreprinzători 
particulari cu intenții generoase, deoarece nu li s-au putui asigu 
închirieri de spații comerciale pe măsura intențiilor lor. Cost, 1 
Radu s-a oferit, la primărie, să deschidă un magazin pentru
desfacerea bunurilor de larg consum alimentare și industriale, 
precum și obiecte ele uz casnic de folosință îndelungată. A fost 
nevoit să renunțe, din lipsă de spații comerciale. Adam Dima a 
cerut su i se faciliteze închirierea unor spații comerciale pentru 
a organiza un mțigazin de stil ABC, comparabil cu marile ma. 
gazine din alte țări. Nu și-a realizat intențiile.

A fost refuzat și un investitor dut Germania, care și a ma
nifestat interesul rle a închiria sau cumpăra blocul turn, cu scopul 
de a-1 transforma in hotel.

Există și spații comerciale închiriate,-cum c cazul celui din 
vila D, aparținind S.C. „Amicii", dar ulliznte doar pe Jumătate... 
Utilizată e jumătatea cu firma „Bar". Exemplele ar putea conti
nua. Nu se găsesc, în schimb, din păcate, în Uricani, investitori și 
întreprinzători particulari care să.și pună pe picioare afaceri cu 
caracter lucrativ sau din domeniul serviciilor. Cetățenii sînt ne. 
voiți să sc deplaseze la Lupcni, Vulcan sau Petroșani pentru mul
te din cumpărături și servicii. în condițiile în care transportul e 
scump. Se pare că singura soluție de a scăpa de necazuri este tot 
privatizarea. Dar cine să urmărească diversificarea și structura 
rațională a rețelei locale de unități comerciale și de servicii, dacă 
nu primăria, cu prilejul licitațiilor, așa cum prevede legea ? Pe 
cînd organizarea de licitații care su încurajeze inițiativele bune 
și să contribuie la puneri a in valoare a spațiilor comerciale in 
interesul Întreprinzătorilor particulari, dar și al cetățenilor?

.Viorel STRAUȚ ,

| S-a petrecut 1» sfîrșitnl lunii
• noiembrie. După depun,.;ea re- 

clamației. poliția din Anino.'-a 
a început cerci tarile, iileni.fi-

j Ciii.l pe aitoiii Molului înfăptuit 
j la ac. a rl.it A. Ei sînt Piper Mll- 
> guri 1 (21 ani). Nictiță Constan-

- cercetărilor s a stabilit că a- 
' ceștia au ademenit-o, noaptea, 
Ipc R.E., lovind-o și ducîucl-0 In. 

locuința lui Piper Mugurel, după 
Icare, prin amenințări și viole.ru 

ță, au întreținut raport sexual cu

I aceasta.
In decembrie, împotriva celor1 

ti ei a fost luată măsura arestă- 
Irii preventive. Judecind cazuUj 

justiția și-a spus cuvlntul: nuj 
f mitul Piper Mugurel a fost con— 
* damnat la patru ani Inchisoare-J 
Iiar ceilalți doi au primit citai 

trei ani și jumătate flecare. Ibj I total 11 ani. Tot de închisoarea]
(Gh.O.) ,

viole.ru
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PROPAGANDĂ ASTĂZI, VA PREZENTĂM PE:
IOAN PUȘCAȘ — candidat al Partidului Național Liberal, 

Partidului Alianței Civice, Partidului Ecologist Român 

„Obiectivele sint multe, dar pot fi rezumate 
în unul singur : să-mi fac datoria**

Astăzi vă prezentăm pe domnul 
IONEL MOGOI — candidat pentru 
funcția de primar al orașului Pecrila

„V o t î n d
Fronliil Salvării Naliona'e,

votați banăslarea 
dumneavoastră!“

Sint peiruean de origine, năs
cut la 6 august 1949, dintr-o fa. 
miiie de oameni mun
citori ți ei localnici 
ai acestui oraș. Pînă In anul 1967 
am urmat cursurile școlii gene
rale și ale liceului din localitate, 
iar In 1972 am absolvit cursuri
le facultății de subinginerl din 
cadrul Institutului do Mine Pe. 
troșani. După absolvire am lu
crat In domeniul mineritului ’a 
Moldova >Nouă și Bărbateni, iar 
din 1980 si pină In 1991 am fo t 
Încadrat ca inspector principal la 
Banca de Investiții Filiala Pe
tro,ani, actualmente Banca pen
tru dezvoltare. S.nt căsătorit și 
am doi copii.

Inceplnd cu 9 iulie 1991 am 
fost numit PRIMAR al orașului 
Petrda ți cu riscul de a nu su
păra pe nimeni tri buie să spun 
că pe scena politică a orașului 
nu am dat buzna ci am intrat pe 
ușa din față, fapt pentru care 
pot spune că plec In această 
campanie cu deviza „SA FIU DE 
FOLOS OAMENILOR".

In ca.itatc de primar al orașu
lui Petri la pot afirma cu certi
tudine că pulsul vieții cotidiene 
(1 cunosc bine, iar culoarea mea 
politică are ca nuanțe cinstea, 
munca și grija față de concetă. 
țenii mei. Am convingerea că 
platforma, program propusă și ca
re cred că este cunocută de e- 
lectorat constituie idealul marii 
majorități ți că dorința mea de 
a o pune In practică e deja un 
fi"! de mare Îndrăzneală.

Nu încerc să fac promisiuni, 
<lar un punct forte din acest 

program il constituie acela că 
primăria trebuie sa fie o insti
tuție care să stea permanent la 
dispoziția oamenilor, să le re
zolve doleanțele. Altfel spus mă 
voi strădui ca împreună cu con
silierii care vor fi votați să 
confer primăriei acea autonomie 
capabilă să asigure puterea fi
nanciară a administrației locale. 
Cînd spun acestea mă bazez pe 
faptul că am la bază o experien
ță de 11 ani de activitate ban
cară in domeniul investițiilor mi
niere și sociale. Pirgh.ile prin 
care voi acționa nu vor putea 
fi altele dccit dind importanța 
cuvenită legii taxelor și impozi
telor, mizind pe atragerea agen. 
ților economici cu capital de 
Stat și privat.

Consider că odată asigurată 
puterea financiară a administra
ției locale, primăria poate să se 
ocupe dc lucrări de interes edi- 
litai ca : rețele termice, rețele 
de aducțiune apă potabilă, cana
lizare, iluminat public, drumuri 
ți altele.

Printr.o colaborare directă cu 
societatea de construcții vom fa
ce tot ce depinde de primărie 
pentru terminarea tuturor lu
crărilor incepule ți nefinaliza- 
te (blocuri, spații comerciale, re
zervor apa), și liirid la capito.ul 
de construcții, investiții ma refer 
la ștrandul olimpic din localita
te, la sporirea capacității de 
producție a secției de piine 
cu Încă 2 cuptoare, ia moderni, 
zarea drumului Lonea — Jieț, la 
introducerea gazului metan la 
bucătării.

Pornind de la faptul că ți In 
orașul nostru ne confruntăm cu 
fenomene antisociale, infracțio
nale, a e corupției și evaziunii 
fiscale, impreună cu poliția și 
Jandarmeria vom acționa In ve
derea diminuării pe cit posibil a 
acestora.

Consider că ceea ce mi-am 
propus a prezenta electoratului 
nu este altceva declt un pro. 
gram realist ce poate fi realizat 
împreună cu oamenii de bine, 
cu personalitățile orașului cu 
probitate profesională.

Sint sigur că această platfor
mă suportă multe îmbunătățiri 
și de ce să nu spun cu modestie 
că le pot mulțumi anticipat ce
lor care vor veni cu Idei și pro
puneri noi.

Toate intențiile bune ale viito
rilor aleși vor trebui corelate cu 
posibilitățile materiale existen
te, de aceea consider că prima 
sarcină a primarului va fi mo
bilizarea resurselor financiare 
necesare programului de tera
pie a vieții economico-sociale 
necesare lucrărilor edilitar.gos- 
podăresti, construcției de apar
tamente, reparației drumurilor, 
salubrizării, transportului, ali
mentării cu apă, gaz metan, 
produse alimentare ți altele.

Analitic, coordonatele punctu
lui de vedere național-liberal se 
structurează în următoarele in
tenții :

— înființarea unor intreprln. 
deri patronate de primărie, care 
să valorifice resursele materia
le și de forță de muncă din 
zonă, iar prin practicarea unor 
prețuri de concurență loială. In 
spiritul economiei de piață, să 
antreneze reducerea prețurilor 
de către societățile comerciale. 
Beneficiile acestor unități, ges
tionate de primărie, ar putea fi 
destinate catalizării activității 
spirituale cu turale, sportive si 
umanitare, reconsiderarea ro
lului Social al acestora impunîn- 
du.se avînd in vedere neglijarea 
lor după evenimentele din de

Frontul Renașterii Naționale 
din România

6HE0RGHE M. TATOMIR, candidat de primar-municipiul Petroșani

Formațiune politică avînd se
diul central in Petroșani, F.R.N. 
a propus candidați la funcția de 
primar pentru Petroșani pe sub
semnatul și la Aninoasa pe dl. 
Sichltiu Ioan ca ți 21 de membri 
pentru funcția de consilier la 
Petroșani printre care pe vice
președintele partidului dl. Ioan 
Gh. Barabulă și 16 membri pen
tru consiliul local a orașului Lu- 
peni. ■<*.

In plan locol urmărim, prin
tre altele, încurajarea tuturor 
activităților economice de natu
ră a pune in valoare cu mini, 
mum de cheltuieli și efort re
sursele locale, cum ar fi : in
dustria materitile^or de con
strucții, cariere, varnițe, lemn, 
fructe de pădure, plante medici
nale, etn.

Vom impulsiona In mod deo
sebit creșterea producției ani
maliere de bovine și mal ales 
de ivine <a și industrializarea 
produselor obținute de la aces
tea, pentru asigurarea unei ma
xime eficiențe economice In a- 
ccst domeniu. Ne interesăm cu 
toată atenția de lărgirea ariei 
morăritulul la grtu ți porumb, 
a instalării unei fabrici (prese) 
de ulei comestibil, a industriei 
locale în toate domeniile In care 
putem dispune dc o bază de a- 
provlzlonare In zonă sau In zo
ne Învecina*» astfel Incit să asi

cembrie 1989. Concret s-ar pu
tea organiza competiții de an
vergură națională în domeniul 
schiului, pescuitului sportiv, al
pinismului, sprijinirea Clubului 
sportiv „Jiul** și, de ce nu, înfi
ințarea unei cantine a săraci
lor.

— stimularea activităților din 
sfera productivă și orientarea in
vestiției către sectoarele de pro
ducție și prestări servicii prin 
diferențierea taxelor și impozi
telor a căror stabilire este în 
competența primăriei, funcție do 
tipul de activitate și efectul social 
util pe care îl creează, în acest 
sens fiind utilă crearea unei bănci 
de date computerizată.

— în sprijinul studenților și 
elevilor trebuie înființat un bi
rou al forțelor de muncă, mulți 
fiind dispuși să muncească cî- 
teva ore pe zi sau in perioada 
vacanțelor.

— transformarea radicală a 
infrastructurii serviciilor publi
ce ți a stiluhii de lucru anacro
nic, birocratic actual. Pentru a 
economisi timpul cetățeanului, 
primăria va trebui dotată cu 
computere, copiatoare, interfoa- 
ne, iar funcționarii necorespun
zători înloctiiți de persoane cu 
o ținută morală și competență 
ireproșabile.

guram acoperirea unei largi am 
de proJuse și servicii in vede
rea îmbunătățim condițiilor de 
viață și de muncă ale cetățeniloi 
ritmic și suficient.

Ne preocupa in mod deosebit 
realizarea unei instalații de um
plerea buteliilor de aragaz pen 
tru lichidarea carenței cronice a 
acestui allt de necesar combus
tibil, generată cel mai adesea de 
depărtarea noastră de centrele 
zonale de umplere din țară cum 
sint Timișoara, Pitești și chiar 
Craiova, ca și tendința eventua
lă a acestora de a servi priori
tar pe a ții. Apelăm In acest scop 
la proiectând >i investitori de 
îndată >1-1 rugăm să ia legătura 
cu dl. Ioan Barabulă la telefo
nul 42195/935 — Petroșani.

Vom lansa o amplă acțiune 
pentru llcliidaroa lipsurilor in 
alimentarea cu apă potabilă, e- 
vcntual prin recurgerea la alte 
surse cum ar fi apele freatice 
ca ți la ridicarea volumului a- 
pei calde la parametrii necesarii 
avem In vedere alături de depo
luarea apelor folosite șl sepa
rarea clrriiltuliii industrial al 
acestora de cel menajer.

Vom urmări salubrizarea ora
șului ți locuințelor : avem în ve
dere reînființarea la parametri 
moderni a două băi comunale și 
tot astfel a d mă vespasiane 
(WC-uri publice).

Ne vom preocupa in mod deo
sebit de asigurarea iluminatului 
public ți casnic (de buna func
ționare a lermoficării) ca și de 
asigurarea mijloacelor suplimen
tare dc iluminat ți încălzit ca 
lămpi dc petrol ți a lele, mațini 
de gătit sau încălzit pe baza al
tor combustibili, etc.

încurajarea producătorilor din 
zonele mai apropiate sau mai 
îndepărtate pentru asigurarea 
pieții cu toate bunurile ali
mentare ți industriale necesare 
sub un strict control al prețu
rilor, lichidarea speculei, blșni- 
ței și manifestărilor de corupție 
care mal ales In acest sector pro-

Materializarea are1 coi men
ții poate fi sprijinită de colabo
rarea cu formațiile.le politice, 
obștești și sindicale, dar este 
condiționată de votul dumnea
voastră pe sigla „Săgeata".

Un singur lucru pot promite 
categoric : oricare cetățean onești 
și cinstit al orașului va găsi la 
primărie o mină de prieten.

îferează. Vom asigura un con
trol activ, competent și perma
nent sub aspect sanitar-veteri» 
tar, in acest domeniu.

Vom veghea la ridicarea ca
lității actului medical și al apro
vizionării și dotării aparatului 
medical cu instalațiile ți medi
camentele necesare, la dotarea șl 
asigurarea condițiilor specifice 
de muncă și activitate in spitale, 
la mărirea ți eficacitatea stației 
ți aparaturii de salvare.

Ne preocupă realizarea unor 
mcxlaități de aprovizionare țl 
prestări de servicii la domiciliu, 
in toate domeniile în caie a- 
ceasta se impune, rentabile pen- 
’m agentul economic ți pentru 
beneficiar și sub control fiscal 
și de calitate.

Vom da tot concursul pentru 
activizarea forurilor de cultură, 
Invățămlnt, teatru, sport și vom 
urmări înființarea unul post de 
radio local, care să ne scoată 
din aparenta noastră izolare; vom 
milita pentru înființarea In licee 
a unor laboratoare de limbi stră
ine cu dotarea necesară.

Asistența copiilor ți bătrlni- 
lor ca și a handicapaților ne va 
fi in permanentă grijă. Urmfr: 
nm ca, fundamentat pe un co
respunzător studiu psiho.socio- 
logic, să realizăm in locul unor 
aziluri de vîrste, case ale celor 
două vîrste, unde deți separat 
instalați și asistați, bătrfnii care 
nu mai au copii și copiii care 
nu mai au bătrîni să poată trăi 
intr-o corespunzătoare naturaK- 
socială complementaritate de a- 
fectlvitate și reciprocă asistență.

Întărirea controlului economia, 
a aparatului de ordine publică^ 
a.sigu; arca unei permanenta 
transparențe a activității apara
tului de stat vor fi promovate ca 
stăruință pentru prevenirea ac
telor antisociale asigurarea cli
matului necesar vieții ți muncii, 
libertății și bucuriei fiecăruia. 
Nu confundați semnul noștm •> 
lcctoral : ROMÂNIA aKI^TMA 
GITA Intr_o coroană > . S
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Astăzi, vă prezentăm pe înv. MARIANA FLOREA, 
candidat independent - primar Pctriia

„Să schimbăm fața orașului i
și viața noastră“ I

i’iOGRAMUL TV.
SAP IÂMINAL

Mă numesc Florea Mariana, 
sint invațatoare ia Școala gene
rală nr. 6 Petrila. Locuiesc de 
peste 30 de ani In Peuila, timp 
în care m-am dăruit profesiei 
de dascăl, instruind și educlnd 
generații de copii din Cimpa, 
Lonea, Petrila. Prin tot ce am 
făcut, am pus pietre la temelia 
multor destine ale oamenilor. 
Le-am insuflat elevilor mei nu 
numai dragostea față de școală, 
ci și dragostea față de oameni, 
cinstea, corectitudinea, dreptatea, 
atașamentul față de locul unde 
trăiesc. Atașamentul față de a- 
ceste locuri, legăturd* de suflet 
Intre mine și foștii mei elevi, 
părinți, cetățeni din Petrila, sta
bilită in această perioadă, stau 
1a baza programului meu de 
viitor.

Punctul numărul unu. In acest 
program, II constituie grija față 
de om. S-a uitat omul, acea.ă 
valoare inestimabilă a planetzi. 
căruia Ii lipsește, In orașul nos
tru. căldura, apa caldă, curățe
nia locurilor unde trăiește, viața 
spirituală. Toate acestea le pu- 
t.m avea fără investiții mari.

Ing. DUMITRII ALBESCU, cancbdat independent; 
ia funcția de primar — ora> Vulcan |

In centrul preocupărilor - cetățeanul |
potriva corupției, bișniței și speculei, urmărind, J 
prin aceasta, asigurarea și pusiraiea ordinii 
și liniștii pubuce.

De asemenea, uoresc să informez alegătorii că 
vom avea in vedere o mai bună întreținere a 
cimitirului orușen< sc, realizarea unei microcan- 
tine penii u pensionarii netarmliști, cu meniu * 
La preț redus, a unui club al veteranilor de răz- I 
boi, iar pentru mineri, amenajarea unui stațio- I 
nar de recuperare a forței de muncă. In aceas- I 
ta direcție uorim să colaborăm cu sindicatele | 
de la EM Vulcan șl EM Paroșem.

LUlerilor la lucrarue de invesuții iperspectl- | 
va;, tutu acceieia lemținuiea școui din cartie
rul „tiiaZl , atacai ea lUcral 11O1 ia p 1 unica j 
orațetieascu și deschiderea iinunțain pentru in-* 
truJuceiea gazului metan in îucuune. Cerem | 
spnjinui ouvei nuiul și al m.iiisiei e>or ue re-I 
■ort in asigurarea ne lunuun buiicști pentru a i 
se -tinstrui, in orații. Vulcan, și a.le obiective I 
ue sb.ua necesitate, ca oe eXcinpiu : >piuii cu. 
2o0 poluri, ^asă Ue cultura cu uuu locuri șl o I 
saia de sport cu piscina. impune ș, con- '
suuirea unui sediu al administrației de stat. I 
Nu vom neglija nici proo.ema petrecem timpii- I 
lui liber al tinerilor, in care s<.ns vom impui >1- J 
oua mai activ mișcarea sportivă Și cultura.a, tu- ț 
rismul, precum și organizarea, comunii trudiți-, 
ilor loca,e. a nc.ieilor țărănești (Nedeiu Vuică- I 
neana nedeia de ia Cruce». I n Bogdan, nedeiie 
din l’artrșeni. Coroiești și Dealu-Babii)

Acestea sint gin ,urilc >1 problemele pe care 
dorește să le realizeze, cu respectarea legisia- ■ 
ției In vigoaie, un candidat in icjienuent iu 
funcția de pnrnar al oiașului Vulcan,

(Candidez la funcția de primar al ora-.ului 
Vrncan, ca mdepenuent. De ce cunciidez . in 
primul rind, Mnt — din generație in generale 
— fiu I acestui oraș. in ai donea r»na, penuu 
că iubesc oamenii Vulcanului, de care nia simt 
respectat și pe care ii respect, cK-opulriva. Pre
cizez, de la bun început, că nu tac promisiuni 
ce nu pot fi îndeplinite. Cu spnjinui cunsii.e- 
nior mă voi străuui să rezolv prouiemeie cu 
care ora,ui se confruntă, in așa fei incit Vul
canul să se situeze La niveiu, de civ lizație pe 
care 11 merită. Voi fi mereu in mijlocul cetățe
nilor și vom stabili măsurile la țața iotului. Do
resc, din tot sufletul, ca orașul nostru să fie 
tot mai curat, locuitorii săi să a lua apa și . I 
dură, străzi bine întreținute și iluminate, sub
solurile blocurilor sa nu mai fie pline de apă. 
iar aprovizionarea să se deruteze in mou ritmic 
și Îndestulător. In acest sen», vom extinde țo- 
merțul privatizat, cu deosebire In ce privește 
desfacerea produselor de cea moi strictă nece
sitate — pline, carne, lapte, legume și trucie. 
Aceeași atenție vom acorda industriei u:oare 
și unităților prestatoare de servicii către popu
lație — auto-service, depanare radio-TV re
parații obiecte de uz casnic ș-a. Vom 'j/mări 
mai atent, zirnic chiar, modul tn care se de— 
fășoară distribuirea butii iilor de aragaz

Gospodăriile țărănești vor fi sprijinite in asi
gurarea cu furaje și Îngrășăminte tn vederea 
stimulării creșterii animalelor. Av»tn In vedere 
deschiderea unui depozit de materiale de con- 
strucții necesare gospodăriilor particulare iți- 
glă, ciment, cărămidă, plăci de azbociment, car
ton asfaltic ele). Vom lua o atiiuoine tei mă îm

Apel către specia știi în urinn si ca
Modernizarea Văii Jiului, ri

dicarea standardului de viață ai 
nostru, ai tuturor nu se pot rea
liza fără o contribuție determi
nanta a specialiștilor din dome
niile sistematizării și urlwnu. 
lic.i. Ne confruntam cu necesita
tea modernizării transportului 
In comun pe traaeul Petrila — 
Petroșani — Uncani, prin intro
ducerea troleibuzelor 9au tram
vaielor, mult mai economice Lip- 
•a de apă potabilă pentru popu
lație, la nivelul cerințelor ți lip. 
M surselor de apă industrială 
pentru agenții economici ca și 
lipsa unui crematoriu pentru re
ziduurile menajere, unde arde
rea acestora ar putea fi o sursă

In planurile mele de viitor, 
un loc important îl ocupă repa
rarea tuturor locuințelor deteri
orate, finisarea lucrărilor înce
pute și neterminate.

Pentru o bună aprovizionare 
cu alimente și bunuri de larg 
con um. sint pentru deplasările 
la diverși furnizori, pentru legă
turile directe cu furnizorii.

Privind încălzirea centrală și 
mult dorita apă caldă, le vom a- 
vea, dacă, se vor efectua repa
rații capitale la centralele ter
mice și se va urmări o bună a- 
provizionare cu combustibilul 
necesar.

Cuno rind starea școlilor și a 
unităților sanitare din orașul 
nostru. O atenție deosebită voi 
acorda dotării acestora cu ceie 
necesar pentru buna desfășurare 
a activității.

Știu că toți cetățenii doresc li
niște și ordine pe stradă, in blo
curi, In locuințe, liniște In su
flet. In acest sens vor fi impli
cate organele de drept

Și dacă am In vedere grija 
față de oameni, mă gindesc la 
exploatarea maximă a frumuse

u, energie pentru «umiiulaiea cu 
apa catda a unor locuințe, ut- 
grevln.iu-se asliej lertnof icarea 
centrala smt tot atit de <r. uie. 
Sint înmticunt privite proble- 
mr ie levaioriiicuru unor m.ile- 
riaie u.ile proven.le lin deșeuri. 
Cartierul Sașa esie total rifsis- 
tematizai, parcurile și zonele ue 
agrement, tocurile de )o.i<>i -.ini 
neîngrijite, neam, najate. Sp mul 
comercial construit (hala» ain 
piața agroalimeniară a Petro- 
șaninlui poate fi mai bine lolo 
nit (o soluție ar fi etalarea ha
lei, ceea ce ar dubla spațiile co. 
mc-clale Capitalul si initinOva 
privată nu sint folosite coi cs- 

ților naturale prin ream>m’arna 
purctelor turistice, a pa. uror . 
și a zonelor verzi Ora, ui no->_ ; 
tru sa cievină un ora» al flori- ' 
lor al pomilor ornannen ah.

N>j-i uit pe cei mai tu -i *». 
tăiem, copiii, care- oue . îusA de 1 
spații și mijloace de joacă. In ‘ 
mod sigur le vor avea.

De asemenea, activitățile de | 
reprezentare și creștere a preș- I 
tigiului localității (culturale, spor- j 
tive, profesionale) vor sta în a- | 
tentia mea.

Planurile mele de viitor sint I 
mult mai mari, dar necesită și * 
investiții mari. Asupra acestora 
nu mă pronunț decit in momen
tul cind se cunoaște buge’ul de I 
care dispune lr,rali,atpa noastră !

Oricum, vom începe cu ceea ce ’ 
este posibil de realizat fără -in. I 
vestiții prea mari. Vom termina • 
ceea ce s-a Început vom repara, | 
vom reconstrui ceea ce necesită ' 
reconstrucție. |

Doresc ca toți cetățenii orașu
lui Petrila să aleagă la 9 februa- ] 

ne oameni buni gospodari, am- ( 
bițioși, curajoși, drepți, cinstiți, 
și care să servtască interesele , 
celor mulți, In mijlocul cărora j 
trăiesc și muncesc. i

și sistem liinrei 
pu.itulW, >,»kiikilu<u .a aurarii | 
iii oiușcle Van es.c uelui.au I 
tei și orientarea vîzitaiori.oi sau | 
a >pvi t lui istiC. I oale a. cslt'a | 
con.li.uie kmr .«■ rii" ni iți , e 
vcuiiia.e proiecte p.n.iu spei'ia 1
l.șli  Ele au Io .1 eii.m .a'.i ,i ’ 
piopiise ->pre ‘lazs.i; ; v e lom. | 
n i, I n IJubuJe.mu, c n i,|! la • 
luncția >e prim.u .ii I <•. , ,i.i,ii. I 
lui care li a le .p'.u p t.iți ui '• 
ce pir oferi sol'i n v.i-ru-, lt1 
se h I Partirliil'ii l< u i lei i și 
In lepen li nia l.oi-n n, i. ,i im 
In ie or.de H—10 >| l‘ IU Se ’ 
dini pai i i lumi, la ■ i 1 'ml 
In ulm situa . , .. ■ | ii
pUo,l. o iu . . s. j

LUNT. 3 FEBRUARIE
1 I.OU uC.Uuiltățl
1 t, 10 Calendarul zilei.
1 j Super cliHnnel.
1 ,.)0 Avanprt-m. ra săp .menii.
15.10 C pin noștri — viitori mu

zicieni.
15.30 Drumuri in memorie.
Io,00 Tele-discui muzicii popu

lare.
16.30 ■ msiune in limba maghia

ră.
IR.00 Sluiioul electoral.
19.30 Desene animate.
2".o0 Actualități.
20.35 Repriza a treia.
21 00 Mic concert folcloric..,
21.15 Studioul economic.
22.10 Teatru TV.

Tren de plăcere de I.L Ca- 
ragiale.

23,05 Cronjea Parlamentului Ac
tualități

23.35 Studioul e’cctoral (11)
23.50 Mierorecitalul formației 

,.Mezzo-Forte“ (I).
0 00 Osnfluențe.
0,30 Recomandări din program.

MARȚI, 4 FEBRUARIE
10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Worldnet USIA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Tineri interpreți de muzică 

populară.
14.00 Actualități.
14.20 Tradiții.
1 i,50 Proiiniversitaria.
15 on Telescoala
15.50 Microrccitalul formației „A- 

vena“.
16,00 Conviețuiri.
16 30 Salut, prieteni I
17.30 Tezaur.
IR.00 .Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
2 no Srtunlități.
20.35 Snort.
20,45 Studioul economic,
21.10 folecinemateca.

Tti nnm-tin pentru totdeau
na ! 'SUA. 1039).

22.50 cv-irur-q Parlamentului Ac
tualități.

23 90 Studioul electoral (II) 
•>>; Tn77-fan

0,05 Poenmandfiri din nrogram
MIERCURI, 5 FEBRUARIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial. Glasul inim i,

H. isodul 2.
11.30 TV5 Europe.
12.10 Ora de muzică.
13.00 Vîrsta a treia.
13.30 Mon to-muzica.
14,00 Actualități.
11.20 Documentar științific.
14.50 Preumversitaria.
15,oo Te1-«școala.
15.50 Traverca Pronocxpres 
16,00 Muzica pentru toți
15.15 Forum
16.10 Cultura în lume
17 05 mjerore-ital Black Box.'
17.15 R.-flcctor.
17.35 Arte vizu.'.de.
19 00 Sftudta'll eloc*nral.
1n,30 Desen" animate.
20.no * ci nai|tăti.
90 35
20.15 Studioul economic
21.10 [’ilso serial loscph I' .

mo. Frșisodnl 2
9? '0 Exercițiu de admirări-
23.10 £rpni"n Parlamentului 

tualități.
'* .f f... fjf)

0.00 ”0 aripii" mxz'cU

JOI, 6 FEBRUARIE

Itl.ljj AclUalltdțl.
10,2U Caivnudiui zilei.
li),-0 ' ari.il 1-lunii intern 
)Z,iU Ura ue muz ia 
13,ut) Uani 111 ui- rugii noi. 
ij.db Jaz/.in.1 .iZlli.
1 l.oU icliuililați
1 ',2.' A i ho-» zu.il stiiiijo
t JK.I l'. ‘in vi i 11.1 ri.1.
I leșco il.i

In. 1 . l>l.
1 * 1. *. ■ ■ 1 * ■ 1.

) 1 "I ‘1. r 1! i
t / ’<) 1 ’ 1 1* j<
1!' ’Hl 1,11 1111 < i i i|.
1 1, J 1 11

' o A• :;■ .<I•' ■ ți.

20.15 Studioul economic.
21.15 Film serial. Dahas. Ep ■ < . 

dul 98.
22.10 Reflecții rutiere.
22,25 Microrecital Mar na Florea
22.35 Televiziunea vă ascultă !
23,05 Cronica Parlamentului. Ac

tualități.
23.35 Stunioul electoral (II).
23.50 Stadion.

V LblClii, 7 FEBRU/VRIE
10,OU Actualități,
lu.aU Lmendarui zilei.
•lu.au r uni ariisuc. in sudu£ su- 

liatuiul meu. ^i_a_iuițuLo, 
Ldud).

12,Ou oupvr ChunneL w
ia,vU Ui a de muzică.
11,UU Actualități.
14,JU Medicina pentru toți.
14,uu Bicentenar lLossinn
lu.uu Preuniversiuu ia.
iu,JU Limba noastră.
lu,uu Muzica penlru toți.
lb,2U Tragerea Loto.
16.30 Emisiune in limba germană.
17.30 Video-ghid.
18,00 La est și vest de Prut.
18.50 S.O.S. Natural

.iu,30 Desene animate.
2U.00 Actualități- ■?
20.35 Sport.
2U,45 Reporter '92.
21.15 Fum serial. Tanamera — 

Leul din Singupore. Ulti
mul episod.

22.15 Simpozion.
23.00 Actualități.
23.15 Top 10.
23.50 Gong I

0,20 Divertisment muzical noc
turn.

SIMBATA, 8 FEBRUARIE

9,00 Bună dimineața I
1U,00 Actualități. Meteo.
10.10 Feriți-vă de măgăruși
11.10 Descoperirea Planetei.
11.30 Viața spirituală. I ,
12.30 Ora de muzică. , , .
13.30 7x7.
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Tele-club.
17.20 Mapamond.
17.50 Festivitatea de desahtdeie 

a Jocurilor Olimmce de 
iarnă, Albertville "92.

19,45 Melodii îndrăgite.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.50 Teleenciclopedia
21.35 Film serial. Cara'-atița. Se

ria a IV-a. Episodul T
23 20 Varietăți internaționale. ** 

0,15 Actualități.
0,30 Jocurile Olimpice de iaroB. 

ediția 1992.
1,00  Film artistic. Fără un mo

bil appixmt. (Franța 1971).

DUMINICA, 9 FEBRUARIE

8,30 Bună dimineața!
U.3U ClovniSiimo.

10.20 Lilm serial pentrb copii. 
Arabella. Episodul C,

10.50 Actualități 
Agendă elvcUr ală.

II, 00 Lumini, din luipină.
12,Oi) Viața satului.
12,1)0 Actualități.

Agendă electorală.
13,00 Jocurile Olimpice de iar

nă.
14.00 Actuahtăți.
14.15 Atlas.
IJ. i'j Video-mngazin.
17.10 A tuirlitățl.

Agendă electorală.
17.20 Știință ți imaginație. 

Captain l’ovvcr.
17.50 Convorbiri de duminică.
J.t.20 Actualități. 

Agendă electorală.
1H ’0 Jocurile unmplce de lamă
1 .)'Film serial, Dellas. F.p. P1' 
-'i ■) Acliialitățl.

■ j Film artistic. Scrisoare <•’> 
tre Jlrejricv. (Anglia, 198!'

. .!>,;() Studioul șlagărelor.
2.!,10  Actiiiiliriiți, , . .

Agen tă clectora'ă.
01) Baschet,

in p.iuză- z\clu n tătL 
riilA declor.iiă.

1,1'G tur m ile Olimpii ‘ Te t®nl> 
t Rezumatul zilei (II). «

sb.ua
uelui.au
or.de
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' Adam și Eva în paradisul african
” r.’ai intii Atotputernicul l-a creat pe Adam, apoi, să nu-l lase 
Cin ar cuc, a plumădit-o, dm coasta lui Adam, pe Eva. Această 
Origine nobilă a fost spulberată de Charles Daru><n, a cărui teo
rie despre descendenta omului din maimuță, chiar dacă nu din 
©rec 1 maimuță de rind, a șocat omenirea. Acum pînă și copiii 
soc esc un fapt banal că ne tragem din maimuță. Dar geneti
ci i și-au continuat cercetările, așa cum scria in cunoscuta re. 
v iu franceză „Scienc.- ct Vie", elaborind o altă captivantă teorie 
a pre Adam și Eva.

” ..nu ființă omenea.' i ar fi 
t- un vreo 200 000 de ani,

• unde este acum Repu- 
: C ntral Africană. Teore-

• Paradis, In care apărea A- 
t ni. se află In sudul țării, în- 
U.m triunghi de cîteva sute de 
k >met:i pătrați, între fluviul 
L jangui ți rlurile Sanga Și Lo
bi; j, mărginit în e te de Zair și 
de Camerun și Congo, la vest. 
Adam era un pigmeu (în limba 
greacă „pygmaios" înseamnă 
„inalt de un cot"). Ascendenții 
direcți ar fl actualii pigmei Aka, 
a căror înălțime medic este do 
1,50 metri.

Aceste precizări ar putea fi ex
travagante, însă corespund date. 
Ier cele mai recento obținute 
(Mrintr-o nouă disciplină științifi
ci, antropologia .celulară-, care 
i rts'urnat noțiunile antropolo- 
iM .clasice". Cercetările dr. Ge- 
nrd Lucotte, de la Laboratorul

de antropologie fizică Ia Collegc 
de France, se integrează perfect 
in schița trasată acum cinci ani 
de cercetătorii americani. Ei au 
demonstrat că Eva era africană 
și trăia acum aproximativ 200 000 
de ani.

De vreo zece ani biologia mo
leculară a intrat în stadiul de 
preistorie. Dacă cineva ar fi vrut 
să sondeze pînă atunci trecutul 
omenirii, trebuia să scormonească 
solul în căutarea oaselor și unel
telor, să le dateze, de bine, de 
rău, și apoi să deducă etapele e- 
voluțiel omenești. Biologii do la 
Universitatea Barkeley din Cali
fornia și un medic englez au a- 
vut ideea să exploreze celulele 
umane cuprlnzînd genele carac
teristice speciei. înscrise în mo
leculele ADN, aceste gene dețin 
codul diverselor proteine care 
compun organismul, delermi- 
nîndu-1 dezvoltarea. In teoria e-
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de naștere, familia urează Iul Cocaf r CU OCAZIA zilei
JIa mulți ani". (171).

CHf OCAZIA pensionării, familia, cU dragoste urează 
Rănescu Mihal (Tata Mișiu), sănătate șl ani mulți de viață I

Gușă

d-lul 
(167).

1OFERTE SERVICIU
CAUT femele Îngrijire copil 1,8 ani. Telefon 45841, strada 

Z >rilor, bloc 3/26, după ora 15. (164).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră, strada Avram IanCU, bloc 2 A, ap. 4, SC. 1, 

eu apartament, două camere. (168).

SCHIMB
«ere, exclus
<166).

apartament, trei camere, cu apartament, două ca- 
Acroport, strada Aviatorilor, bloo 16, c*aj II, ap. 52.

voluției se știe că prin selecția 
naturală se păstrează mutațiile 
favorabile genelor funcționale, 
în timp ce transformările nocive 
sint respinse, chiar și indivizii 
fiind treptat eliminați. Genele 
nocive tind să dispară din capi
talul genetic al unei populații. 
Concluzia acestor studii de gene
tică a fost că primii hominizi au 
derivat din maimuțe simiene a- 
cum cinci milioane de ani, nu 
15 milioane cum gîndeau antro
pologii clasici.

Aceste cercetări s-au încheiat 
acum șase ani, după compaiarea 
ADN din sutele de eșantioane de 
la populații din cinci continente. 
Biologul american Wilson a de
dus că omenirea este urmașa u- 
nui strămoș comun african. De 
ce ? Pentru că linia africană este 
foarte diferită de celelalte și îi 
slnt recunoscute caracteristici 
unice.

Antropologii „clasici" n-au ni
mic împotriva acestei origini a- 
fricane deoarece cea mai mare 
parte din descoperirile de homi
nizi s-au făcut pe acest conti
nent. Insă ce nu convenea era 
datarea propusă de Wilson pen
tru originea omenirii moderne, 
mama universală, numită Eva 
neagră. Ar fi trăit, deci, acum 
vreo 200 000 ani.

Dlntr-o dată numeroasele fosile 
din muzee deveneau suspecte: 
Intr-adevăr erau ale strămoșilor 
noștri ori relicve ale vreunei ra
muri de primate dispărute fără 
descendență ? Noțiunea că omeJ 
nirea a-ar fi dezvoltat indepen. 
dent tn diverse regiuni ale lu
mii, cum susțin numeroși antro
pologi, era șl ea pusă în discuție. 
Nici unul dintre el nu putea 
proba că ar exista în lume o fi
ință umană care sâ nu fi coborît 
din Eva neagră a iul Wilson.

Antropologii celulari nu numai 
că pot dovedi existența unei Eve 
negre, dar șl numeroasele date 
confirmă Ipoteza lui Wilson. Cele 
mai vechi fosile umane (Homo 
sapiens) au fost descoperite în A- 
frica de Sud, cele mal exacte 
metode de datare le situează în
tre 130 000 și 80 000 ani. Deci 
înainte cu 40 000 do ani înaintea 
primelor fosile descoperite în Eu
ropa și A da.

Cromozomul y, transmis de 
tată fiului, a fost studiat de Lu- 
cotte (de la College de France) la 
Institutul Pasteur din Paris unde 
este o „bancă a cromozomului y“. 
Datorită modelului matematic e- 
laborat de dr. Serge Hazout, din 
Laboratorul de cercetări bioma- 
tematice și boistatistice al Uni
versității Paris VII, s-a identifi
cat o combinație de gene de la 
care s-ar fi derivat prin mutații 
succesive. Această secvență din 
eșantioane ale populațiilor de pe 
toate continentele, numită H— 
XIII, este fearte frecventă la pig
meii Aka din sudul Republicii 
Central Africane. „Pigmeii, spu
nea dr. Lucotte, sint primii lo
cuitori cunoscuți în continentul 
african, împreună cu boșimanii 
din Africa de Sud, și au netă 
preponderență a secvenței H— 
XIII, desemnată de calculele 
noastre ca secvență ancestrală"

Comparînd genele cromozomu. 
lui y uman cu același cromozom 
al maimuțelor antropoide, Lucot
te a ajuns la un rezultat remar
cabil | componente ale acestei 
secvențe se regăsesc și la cim
panzeu, primatul cel mal apropiat 
de om. Se știa că cimpanzeul și 
omul au asemănătoare în jur de 
99 la sută din gene, gîndindu.se 
că omul și cimpanzeul aveau 
strămoși comuni acum cinci mi
lioane de ani.

Pentru aprofundarea cercetări
lor s-a format un grup interna
țional al mai multor laboratoare. 
Sint studiate genele populațiilor 
„primitive**: negrii filipinezl, al- 
nașii, primii locuitori Japonezi, 
vedas din India, papuașii din 
Noua Guinee. Pigmeii Aka ră- 
mîn, pînă acum, cel mal proba, 
blll strămoși ai noștri. Boșimanii 
din Africa de Sud sint verii lor, 
înrudiți cu indo-europenil. „Gal
benii Africii", cum mal sînt nu
miți boșimanii, sînt urmașii popu
lațiilor care au migrat din Africa 
în Asia și apoi au revenit în 
Africa.

Studiile continuă. Pigmeii Aka 
duc, în „grădina paradisiacă", o 
viață fără griji, de vînători și 
culegători. >*

■------- '
Selecție și adaptare, 
Tiberiu SPATARU

Programul TV.
SIMBATA, 1 FEBRUARIE

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități,
10.10 Club „Anda".
11.10 Descoperirea Planetei.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică,
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Tele-Club.
16,15 Ați întrebată Vă răspun

dem 1
16,25 Rugby. 

Anglia — Irlanda.
18,00 Mapamond.
18.30 Itinerarii.
19,00 Snow_show... la start!
20,00 Actualiiăți.
20,35 Sport.
20,45 Teleenciclopedia.
21.30 Fiim serial. 

Caracatița.
Seria a IV-a. Episodul 2.

23.10 Cum bine zis-a Caragiale.., 
0,00 Actualități.
0,15 pi'm artistic.

Amanta.
(SUA, 1987)

HOROSCOP ’
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)

Focui c® vă arde se stinge 
brusc, în momentul cînd apare 
vinovatul principal.

PEȘTI --------
(19 februarie —• 20 martie) (

O promisiune neonorată se raa. 
bună.

—

-A

BERBEC
i» (21 martie — 20 aprilie)

o persoană care ține mult la
dv. își întoarce puțin privirea
spre sine.

ii* TAUR —
(21 aprilie — 21 mai)

Se sărbătorește fără prea mult

SCHIMB 
ețntralâ). Telefon HF'3.

apartament, două camere (Dacia), cu garsonieră (zonă

DI\ ERSE ,

MII de mulțumiri celor care au donat înge pentru sănătatea 
ful Lukacs A’ •. n li u- (162).

PIERDERI
PIERDUT carnet studențesc pe numele Dâncău Dorn, elibe

rat dr U. T. Petroșani. 11 declar nul. (155).

DECESE

SOȚIA, surorile, frații și eumnații anunță cu durere înceta
rea din viață a celui care a fost

MAXIM I I.ORE
înhumarea, azi, ora 11, de la domiciliul din Aninoasa. (161)

FAMILIILE prof. Cerchez Nicolae șl ing. Negru Marin sini 
alături de Maxim Ilișca la greaua suferință pricinuită prin tre. 
cerea in neființă a soțului său

MAXIM FLORE x
Odihnească-se în pace! (161)

Formația Albatros și solista Haste din Berceni
IN SPECTACOLUL

OSPĂTAR 
LA RECRUTARE

Miercuri, 5 februarie 1992, orele 17 și 20 — localita
tea Petroșani și joi, G februarie 1992, orele 17 și 20, la 
Vulcan.

Încasările vor fi donate căminelor de bătrîni și han
dicapați.

COI EGU de la Preparați^ LivczenJ sini alături de prietenul 
lor Matei la greaua încercare pricinuită de decesul neașteptat al 
fratelui

Sf IIMIDT ROBIiRT
Sincere condoleanțe familiei.
Fii tare Matei, nu moartea i desparte pe oameni! (165)

COMEMORARE v,

’SOTIA, copiii, ginerele și nou anunță cu dmei. in suflet că 
se imp'ineso G luni de ' înd ne-n părăsit dineul n<>;Hi

IORDACHE AUREI,
U t-1 vom ui tu niuo Iută. (154). /

Cooperativa STRAJĂ Lupeni
încadrează de urgența următoarele categorii de personal:

— Conducător auto, posesor permis circulație cuteg. 
1J și C

— Instalator tehuii o sanitar

— Juriul — vcchiifie in profesie minim 10 ani

Relații suplimentare se primesc la biroul personal 
imațămint al < oopci afiș ci. sau prin telefon: 60.112—6059'1.

Reducția și administrația : 1’choșanl, sfr. N. Bliîecscu, nr. 2. I < lelo.im- — secretai lai ; 4IG62, secții: 41GG).
Tiparlll: Tipografia Petroșani, sfr. N Iliilir-iU, nr. 2. Tel 11365.

entuziasm, un succes îndoielnic.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Vorbe de clacă și plictis, în 
tre patru pereți.

I
RAO

(22 iunie — 22 iulie)

Ratați ocazia unei discuții „cu 
ușile închise", din cauza unui 
pahar in plus.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Cineva vă studiază din umbra, 
cu intenția de a vă pregăti un 
loc mai cald.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Mic diferend la locul de mun
că, rezolvabil prin metoda pu
nerii piciorului în prag.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 Octombrie)

Veți fi surprins (ă) de faptul 
că multă lume vă cunoaște și 
altfel.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Locul cc vi sc pregătește nu 
e in frunte ci 1!>- mijloc.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Veți afla de intenția unei 
schimbări, in ceea ce privește 
statutul dv. profesional.

.a '

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Lecție dc patriotism servilii cu... 
lingurița.

12IG1
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